REGULAMIN KONKURSU MULTIMEDIALNEGO
DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ ŚREDNICH

„Moja historia Myślenic”
- Świętujemy 90 urodziny Muzeum w Myślenicach
I. Organizator:
Muzeum Niepodległości w Myślenicach, zwane dalej Organizatorem.
Konkurs pod honorowym patronatem burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Jarosława Szlachetki.
II. Cel konkursu:
Celem konkursu jest przybliżenie misji Muzeum, związanej z przekazaniem wiedzy na temat
kultury i historii „naszej małej ojczyzny” oraz wspólne świętowanie 90. urodzin Muzeum.
Ponadto:
- zachęcenie do obcowania z „przeszłością” - częstszego odwiedzania placówki, poznawania
stałych zbiorów, wystaw czasowych i uczestniczenia w różnych wydarzeniach kulturalnych (np.
„Spotkania z Historią”);
- uaktywnienie uczniów w kierunku twórczej interpretacji tematu związanego z działalnością
Muzeum i upowszechnienie wiedzy na temat historii Myślenic;
- dostrzeżenie oraz pokazanie zarówno krajobrazowego jak i kulturalnego piękna Myślenic ze
szczególnym uwzględnieniem miejsc cennych historycznie (małych i dużych obiektów
zabytkowych, tablic pamiątkowych, detali);
- wyrobienie wśród młodzieży potrzeby aktywnego obcowania z kulturą, historią i przyrodą;
- upowszechnianie historii i dziedzica kulturowego Myślenic;
- rozwijanie i wykorzystanie wiedzy na temat programów komputerowych służących do
przygotowywania pracy w technikach multimedialnych;
- kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł.
III. Temat przewodni:
Tematem przewodnim jest historia miasta i 90. rocznica narodzin ruchu muzealniczego
w Myślenicach.
Zadaniem uczestników jest nawiązanie nie tylko do historii naszego miasta i muzeum, ale także do
obecnej działalności instytucji.
Wizja uczestników konkursu może obejmować m. in.:
- zabytkowe budynki i inne obiekty oraz miejsca związane z historią Myślenic;
- wybrane stałe ekspozycje naszego Muzeum;
- oraz inne wyobrażenia dotyczące przewodniego tematu.
IV. Zasady konkursu:
1. Uczestnikami konkursu mają być uczniowie szkół średnich.
2. Na konkurs można zgłaszać prace indywidualne lub zbiorowe (maksymalnie 3 osoby).
3. Każdy uczestnik bądź grupa może złożyć maksymalnie 1 pracę, wykonaną w dowolnej technice
multimedialnej, czyli połączeniu różnych form przekazu informacji – tekstu, dźwięku, grafiki,
animacji, wideo. Może to być np. pokaz slajdów, film itp.
4. Prace należy nagrać na odpowiedni nośnik: płytę CD, DVD. Czas trwania pracy konkursowej nie
powinien przekroczyć 10 minut.
5. Prac nie powinno się podpisywać imieniem i nazwiskiem. Do prac każdy uczestnik dołącza
kartkę informacyjną, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Wypełniony
załącznik należy umieścić w kopercie Każda przyjmowana praca zapisana zostanie na liście
i otrzyma godło (kolejny numer z listy – załącznik 3).
6. Prace konkursowe zostaną poddane ocenie Jury, które przyzna nagrody rzeczowe.
7. Prace konkursowe będą oceniane przez Jury według następujących kryteriów:

- wartość artystyczna
- zgodność z tematem konkursu,
- oryginalne spojrzenie na Myślenice i Muzeum – na krajobraz, tradycję, historię, kulturę,
- spójność, poprawność, motoryczność pracy,
- podanie materiałów źródłowych wykorzystanych informacji,
- od strony technicznej: czytelność, estetyka pracy i jej atrakcyjność.
8. Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatora. Udział w konkursie jest
jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywanie nadesłanych prac konkursowych
w ramach działalności Organizatora.
9. Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach Konkursu akceptują tym samym niniejszy regulamin
i wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na
potrzeby Konkursu (załącznik nr 2). Nadesłanie pracy jest też równoznaczne z oświadczeniem, że
praca nie narusza praw osób trzecich w tym nie narusza niczyich majątkowych i osobistych praw
autorskich.
V. Termin oraz miejsce dostarczenia prac:
Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do dnia 17 września 2019 r. osobiście
w siedzibie Organizatora lub przesłać w tym samym terminie (decyduje data stempla
pocztowego) na adres:
Muzeum Niepodległości w Myślenicach
ul. Traugutta 11, 32-400 Myślenice.
VI. Rozstrzygniecie konkursu:
Jury wybierze trzy najciekawsze prace - do dnia 24 września b.r. Dopuszcza się możliwość
przyznania dodatkowych nagród lub wyróżnień. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną
poinformowani drogą elektroniczną.
VII. Ogłoszenie wyników konkursu:
Ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem nagród nastąpi w dniu 1 października 2019 r. Podczas
rozstrzygnięcia zostanie zaprezentowana tylko jedna praca multimedialna. Pozostałe nagrodzone
filmy, bądź prezentacje mogą zostać udostępnione na naszej stronie internetowej.
VIII. Dodatkowe informacje:
W celu merytorycznego opracowania pracy (dane dotyczące historii miasta i muzeum w
Myślenicach) pracownicy Muzeum Niepodległości w Myślenicach będą służyć pomocą w zakresie
bezpłatnego udostępnienia fotografii i innych materiałów archiwalnych oraz zezwala na ukazanie
w swojej pracy ekspozycji i zasobów muzeum.
Udział w konkursie jest jednoznacznym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego (załącznik nr 2).

ZAŁĄCZNIK NR 1:

IMIĘ
NAZWISKO
WIEK
NAZWA SZKOŁY

IMIĘ I NAZWISKO
NAUCZYCIELA
(OPIEKUNA)
TELEFON
(OPIEKUNA)

ZAŁĄCZNIK NR 2:
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz zgoda na przetwarzanie danych
uczestników zajęć oraz jego rodziców/opiekunów prawnych
Informujemy, iż administratorem podanych danych osobowych dziecka oraz jego rodzica/opiekuna prawnego jest Muzeum
Niepodległości w Myślenicach z siedzibą w Myślenicach, ul. Traugutta 11, 32-400 Myślenice. Administrator przetwarza dane w celu
realizacji statutowych działań Muzeum wynikających z przepisów prawa.
Ponadto, informujemy, że:
1)
a)
b)
c)

Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
art. 6 ust. 1 lit. a) – w sytuacji kiedy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym
lub większej liczbie określonych celów;
art. 6 ust. 1 lit. c) – kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
art. 6 ust. 1 lit. f) – jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora lub przez stronę trzecią,

2)

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Krzysztof Dybeł, kontakt: iod@myslenice.pl.

3)

Przetwarzane dane osobowe dziecka oraz jego rodziców/opiekunów prawnych związane jest z udziałem dziecka w konkursie
organizowanych przez Muzeum Niepodległości w Myślenicach w celu identyfikacji dziecka oraz kontaktu z jego
rodzicem/opiekunem prawnym w razie konieczności.

4)

Przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunek dziecka oraz jego rodziców/opiekunów prawnych utrwalony w materiałach
filmowych zarejestrowany w czasie udziału dziecka w konkursie organizowanym przez Muzeum Niepodległości w Myślenicach
może zostać zamieszczony w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez Muzeum na stronie internetowej, mediach
społecznościowych, prasie, telewizji itp. w celach informacyjnych oraz promujących Muzeum. Przekazane dane przetwarzane są na
podstawie podpisania niniejszej zgody.

5)

Podanie danych osobowych jest nie obowiązkowe, ale ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości publikacji. Dane osobowe
dziecka oraz jego rodziców/opiekunów prawnych będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne przez okres niezbędny lub do
czasu wycofania zgody.

6)

Dane osobowe nie będą przekazywane osobą trzecim, chyba że inaczej stanowią przepisy prawa.

7)

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do przekazanych danych osobowych dotyczących dziecka oraz własnych, ich sprostowania,
zaktualizowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo do wykonywania kopii danych osobowych.

8)
9)

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w dowolnym momencie.

10) Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany natomiast Administrator nie przewiduje ich profilowania.

Zgoda na przetwarzanie danych
W związku z powyższymi informacjami, których przeczytanie oraz zrozumienie potwierdzam własnoręcznym podpisem, ja
...............................................................
niżej podpisany(a), oświadczam, że:
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na wykorzystanie podanych przeze mnie danych osobowych własnych w
celu komunikacji elektronicznej na numer konta e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pod numerem
telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brak zgody skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z komunikacji elektronicznej bądź telefonicznej
z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka uczestniczącego w konkursie.
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na wykorzystanie mojego wizerunku i wizerunku mojego dziecka
utrwalonego w trakcie konkursu, którego organizatorem jest Muzeum Niepodległości w Myślenicach, poprzez
wykorzystanie materiału:
- na stronach internetowych,
- w mediach społecznościowych,
- kronice muzeum,
- tablicach wiszących w obiekcie,
- w środkach masowego przekazu itp.
Brak zgody skutkować będzie nieobecnością w serwisach i miejscach dokumentujących życie Muzeum.

.....................................
(podpis)

•

-

wykreślić niewłaściwe

